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Κτήρια εγκαταλελειμμένα και φύση σε αγαστή συνύπαρξη…
Αν οι άνθρωποι αδιαφορούν πολλές
φορές για τη φύση, μπορεί και να προκαλούν την καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος, πόσο η ίδια η φύση …
αδιαφορεί για τα έργα των ανθρώπων;
Μήπως, αντίθετα νοιάζεται γι’ αυτά, σε
βαθμό μάλιστα ώστε να μη μπορεί να τα
αφήσει στη μοίρα τους, όταν οι άνθρωποι τα τοποθέτησαν, σκοπίμως, στην
αγκαλιά της είτε τα έχουν εγκαταλείψει;
Στις ενδεικτικές φωτογραφίες που παραθέτουμε διαπιστώνεται η «καλή παρέα»
των στοιχείων της φύσης με ανθρώπινα
κατασκευάσματα. Η φύση, δυναμική και
παντοδύναμη κάνει την εισβολή της σε
εγκαταλελειμμένα κτήρια και αντικείμενα που κάποτε ήταν γεμάτα ζωή…

«Ο Χριστός της Αβύσσου»

«Ο Χριστός της Αβύσσου»: Είναι ένα χάλκινο άγαλμα του Ιησού, που βρίσκεται
βυθισμένο στη Μεσόγειο θάλασσα στο
Σαν Φουρτουόζο, ανάμεσα στα ιταλικά
χωριά Καμόγκλι και Πορτοφίνο. Το εντυπωσιακό γλυπτό δεν βρέθηκε εκεί μετά
από ναυάγιο, ατύχημα ή έντονο καιρικό
φαινόμενο. Το τοποθέτησε εξ αρχής ο
δημιουργός του Γκουίντο Γκαλέτι στις
22 Αυγούστου του 1954. Η ιδέα ήταν
του Ιταλού δύτη Ντούιλιο Μαρκάντε, ο
οποίος ήθελε να τιμήσει τη μνήμη του
συναδέλφου του Ντάριο Γκονζάτι, που
ήταν ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε καταδυτικό εξοπλισμό, αλλά έχασε τη
ζωή του στο συγκεκριμένο σημείο. Το

άγαλμα είναι κατασκευασμένο από χαλκό και έχει ύψος 2,5 μέτρα. Η θαλασσινή
βλάστηση το έχει καλύψει εντυπωσιακά!

Το «Πηγάδι της Μύησης»

από δέντρα βρίσκεται στο κέντρο του
Sorrento στην Ιταλία.

Ο πύργος Καζάρμα

Το «Πηγάδι της Μύησης», βάθους 30
μέτρων, στο Quinta da Regaleira της πόλης Sintra στην Πορτογαλία είναι βαθιά
συνδεδεμένο με το μύθο των Ναϊτών Ιπποτών. Τον 19ο αιώνα αγόρασε την έκταση ο πλουσιότερος άνδρας της χώρας, ο
Αντόνιο Ογκούστο Καρβάλο Μοντέιρο
και οικοδόμησε ένα παλάτι γεμάτο συμβολισμούς, που πλέον περιλαμβάνεται
στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς
από την Unesco, με τη σπειροειδή σκάλα και τις αναρίθμητες εξόδους και είναι
μοναδικό στον κόσμο. Η φύση το έχει
διακοσμήσει κατάλληλα!

Ο πύργος Καζάρμα βρίσκεται την παραλία Καϊάφα ανάμεσα στην Κρέστενα και την Ζαχάρω. Είναι σήμα κατατεθέν της ατελείωτης χρυσαφένιας
αμμουδιάς, που θεωρείται ως μία από
τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Ηλείας, κτισμένος πιθανότατα το 1203
την εποχή της Ενετοκρατίας. Στο κέντρο
μάλιστα των ερειπίων, τα τελευταία 15
χρόνια είχε φυτρώσει μία αγριοσυκιά.
Στους τοίχους συνήθως κουρνιάζουν
τα θαλασσοπούλια... Στα πλαίσια αποκατάστασης και διάσωσης του μνημείου
έγινε πρόσφατα καθαρισμός του εσωτερικού.

Το Konh Ker

«Ισχυρότερη η φύση», Igor Morski

Μύλος στο Sorrento
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Το Konh Ker (Κο Κε) είναι ένας απομακρυσμένος αρχαιολογικός χώρος στη
βόρεια Καμπότζη. Είναι μια περιοχή
αραιοκατοικημένη γεμάτη ζούγκλα. Περισσότερα από 180 ιερά βρέθηκαν σε
προστατευόμενη περιοχή 81 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Από το 1992, ο ιστότοπος του Koh Ker περιλαμβάνεται στον
κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς
της Unesco. Όπως βλέπουμε, δέντρο τεράστιο έχει ριζώσει και αναπτύσσεται
πάνω στο παραδοσιακό κτήριο!
Αυτός ο μύλος που είναι καλυμμένος

Ο Πολωνός εικονογράφος, καλλιτέχνης
Igor Morski, που δημιουργεί σουρεαλιστικές εικόνες, δηλώνει με μια δημιουργία του, που δείχνει την τάση αυτή της
φύσης να επικρατεί πάνω σε ανθρώπινα
έργα εγκαταλελειμμένα «Ισχυρότερη η
φύση»!
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